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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในชุมชน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้กล่าวถึงวิธีการศึกษาแต่ละประเด็น และน าเสนอดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งออกตามระยะการวิจัย คือ 

  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประชากรคือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จ านวน 1,130 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน                

287 คน ได้มาโดยวิธีการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกนเพ่ือใช้ตอบสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

และความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ประเมินรูปแบบคือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน แล้วน า

รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 

  ระยะที่ 3 ขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคนกลุ่มเป้าหมายขยายผลการใช้ระบบการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนคือชาวบ้านในชุมชนบ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 และ

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ครัวเรือน ได้มาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจงเพ่ือให้ครัวเรือน 5 ครัวเรือน เป็นต้นแบบในการน าความรู้เรื่องการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน                  

จะท าให้ชุมชนบ้านกุดแคนมีผู้ที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องนี้เพ่ิมมากกว่า 5 ครัวเรือน โดย

กลุ่มเป้าหมาย 5 ครัวเรือน ได้ด าเนินการต่อไปในชุมชนนี้ 
 

เครือ่งมือการวิจัย 
 

 เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งออกตามระยะการวิจัย คือ 

  เครื่องมือการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   1.1 แบบส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างใช้ส าหรับการสัมภาษณ์

เกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏมหาสารคาม 

  การสร้างเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 1 

   1.1 การสร้างแบบส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เป็นแนวคิดเพ่ือสร้างข้อค าถาม

ในการส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม 
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    1.1.2 สร้างแบบส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือน าเสนอให้อาจารย์ที่

ปรึกษาได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา จากนั้นจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพื่อน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้

ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แก่ 

     1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค วุฒิการศึกษา คอ.ด. สาขาวิชาวิจัย

และพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

     2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือค า วุฒิการศึกษา กศ.ด. สาขาวิชา

วิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผล 

     3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กุลสุวรรณ วุฒิการศึกษา ปร.ด. 

สาขาวิชาภาษาไทยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ภาษา 

     4) นายพิษณุ เกษตรศิลป์ วุฒิการศึกษา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า (ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรพักตรพิมาน) 

     5) นายจ าลอง เชื้อบัณฑิต วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า (ปราชญ์ชาวบ้าน) 

  ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ และตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหา (Content Validity) น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อแล้วน ามาหา

ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.50-1.00 (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 220) 

    1.1.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้แบบส ารวจสภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพ่ือให้แบบ

ส ารวจมีความชัดเจนสมบูรณ์จากนั้นจัดพิมพ์แบบส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความ

ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามฉบับจริง เพ่ือใช้เก็บข้อมูล

สภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ซึ่งแบบส ารวจมี 4 ตอนดังนี้ 

     ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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     ตอนที่ 2 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น

ค าถามแบบถูก-ผิด จ านวน 20 ข้อ หากข้อใดถูกให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องถูกหากข้อใดผิดให้

ท าเครื่องหมาย  ในช่องผิดข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนนปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ0.93 (ภาคผนวก ฌ) 

     ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยน าค าตอบของแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนัก

เป็นคะแนนดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 184) 

      มากที่สุด ระดับคะแนน 5 คะแนน 

      มาก  ระดับคะแนน 4 คะแนน 

      ปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 

      น้อย  ระดับคะแนน 2 คะแนน 

      น้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 คะแนน 

     ค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าแล้วน ามาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

      ค่าเฉลี่ย 4.51  -  5.00 หมายถึง    การปฏิบัติระดับมากท่ีสุด 

      ค่าเฉลี่ย 3.51  -  4.50   หมายถึง   การปฏิบัติระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51  -  3.50  หมายถึง การปฏิบัติระดับปานกลาง  

     ค่าเฉลี่ย 1.51  -  2.50  หมายถึง การปฏิบัติระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00  -  1.50  หมายถึง การปฏิบัติระดับน้อยที่สุดหรือไม่มี 

    ผลจากจากการพิจารณาดัชนีความเหมาะสม ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความ

เหมาะสมเท่ากับ 0.92 (ภาคผนวก ฌ) 

    ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 5ข้อ โดยน าค าตอบของแต่ละคนมาให้ค่า

น้ าหนักเป็นคะแนนดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 184) 

     มากที่สุด ระดับคะแนน 5 คะแนน 

     มาก ระดับคะแนน 4 คะแนน 
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     ปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 

     น้อย ระดับคะแนน 2 คะแนน 

     น้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 คะแนน 

    ค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าแล้วน ามาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย 4.51  -  5.00  หมายถึง ความต้องการระดับมากท่ีสุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51  -  4.50  หมายถึง ความต้องการระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51  -  3.50  หมายถึง ความต้องการระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51  -  2.50  หมายถึง ความต้องการระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00  -  1.50    หมายถึง ความต้องการระดับน้อยที่สุดหรือไม่มี 

    ผลจากจากการพิจารณาดัชนีความเหมาะสม ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความ

เหมาะสมเท่ากับ 0.96 (ภาคผนวก ฌ) 

   1.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างใช้ส าหรับการ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ของ สุภางค์  

จันทวานิช (2555 : 76-90) เป็นแนวคิดเพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    1.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความ

ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือ

น าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา จากนั้นจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือ

น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหาซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดิม 

    1.2.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ

การใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามเพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความชัดเจนสมบูรณ์ จากนั้นจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

สภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาสารคามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งแบบสัมภาษณม์ี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์และตอนที่ 3ข้อคิดเห็นอื่นๆ 

  เครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   2.1 รปูแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   2.2 แบบประเมินรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   2.3 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคทฤษฎี) 

   2.4 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคปฏิบัติ) 

   2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน 

  การสร้างเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2 

   2.1 การสร้างรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสร้างรูปแบบโดยใช้กรอบแนวคิด คือ 

(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยได้ระบุว่า ต้องมีการ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยการจัดการให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวิธีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของ

ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง จึงสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับชุมชน (2) พระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้อธิบายว่า 

โรงงานและอาคารจ าเป็นต้องมีวิธีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการ



81 
 

ด าเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1) การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมิน

สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมิน

ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การก าหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน 6) การด าเนินการตามแผน

อนุรักษ์พลังงาน7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานและ 8) การวิเคราะห์และ

แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 

2552 ค : 1) (3) แนวคิดการจัดการพลังงานของ ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 

16-18) เป็นแนวคิดท่ีเน้นการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความต้องการอนุรักษ์พลังงาน 2) ตั้งทีมอนุรักษ์

พลังงาน 3) ตรวจวิเคราะห์ก าหนดเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4) ปฏิบัติการอนุรักษ์

พลังงาน และ 5) การประเมินผล (4) แนวคิดเรื่องความตระหนักของ Bloom & Other (1971 : 

273) กล่าวถึงความตระหนักคล้ายกับความรู้ ตรงที่ทั้งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นที่

ลักษณะสิ่งเร้าแต่ความตระหนักต่างจากความรู้ตรงที่ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้น

ประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดความตระหนักจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนัก

และ (5) แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff (1981) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและ

ท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมี

ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลโครงการ 

  2.2 การสร้างแบบประเมินรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ

แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ 3.51 ขึ้นไป โดยน าค าตอบของแต่ละคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็น

คะแนนดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 184) 

   มากที่สุด  ระดับคะแนน 5 คะแนน 

   มาก   ระดับคะแนน 4 คะแนน 

   ปานกลาง  ระดับคะแนน 3 คะแนน 
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   น้อย   ระดับคะแนน 2 คะแนน 

   น้อยที่สุด  ระดับคะแนน 1 คะแนน 

  ค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบประเมินรูปแบบ แล้วน ามาแปลความหมายโดย

เทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

   ผลจากจากการพิจารณาดัชนีความเหมาะสม ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยดัชนีความ

เหมาะสมเท่ากับ 4.45(ภาคผนวก ฌ) 

  2.3 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคทฤษฎี) 

   2.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เป็นแนวคิดเพ่ือสร้างข้อค าถามใน

แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในชุมชน (ภาคทฤษฎี) 

   2.3.2 สร้างแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคทฤษฎี)จัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือน าเสนอให้

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา จากนั้นจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือน าเสนอให้

ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดิม 

    ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ และตรวจสอบ

ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อแล้วน ามาหา

ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.50-1.00 (สมนึก ภัททิยธนี, 2551 : 220) 

   2.3.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคทฤษฎี)เพ่ือให้แบบ
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วัดความรู้ความเข้าใจมีความชัดเจนสมบูรณ์จากนั้นจัดพิมพ์แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคทฤษฎี)ฉบับสมบูรณ์ 

เป็นค าถามแบบถูก-ผิด จ านวน 20 ข้อ หากข้อใดถูกให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องถูกหากข้อใด

ผิดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องผิดข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าได้ค่า

ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.93 (ภาคผนวก ฌ) 

  2.4 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคปฏิบัติ) 

   2.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เป็นแนวคิดเพ่ือสร้างข้อค าถามใน

การประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในชุมชน (ภาคปฏิบัติ) 

   2.4.2 สร้างแบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคปฏิบัติ)จัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือน าเสนอให้

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา จากนั้นจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพ่ือน าเสนอให้

ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบภาษาและเนื้อหา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดิม 

   ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ และตรวจสอบ

ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อแล้วน ามาหา

ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.50-1.00 (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 220) 

   2.4.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคปฏิบัติ) เพ่ือให้แบบ

ประเมินมีความชัดเจนสมบูรณ์จากนั้นจัดพิมพ์แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน (ภาคปฏิบัติ) ฉบับจริง ซึ่งแบบ

ประเมินมี 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน(ภาคปฏิบัติ) จากภาพ โดยให้บอกถึงวิธีการประหยัด

ไฟฟ้าจากภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้เป็นการพิจารณาภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วบอกถึงวิธีการประหยัด
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ไฟฟ้าจากภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้มา จ านวน 5 ภาพ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ1.00(ภาคผนวก ฌ) 

    ตอนที่ 2 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน(ภาคปฏิบัติ) จากภาพ โดยให้จับคู่ระหว่างวิธีการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดกับภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้มา เป็นการพิจารณาภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

จับคู่ระหว่างวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดกับภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้มา จ านวน 10 คู่ ข้อละ 1 

คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 (ภาคผนวก ฌ) 

    ตอนที่ 3 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน(ภาคปฏิบัติ) จากสถานการณ์ต่างๆ โดยให้เรียงล าดับ

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ให้มา เป็นการพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้า

สถานการณ์ต่างๆ แล้วเรียงล าดับการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่ให้มาจากน้อยไปหามาก 

จ านวน 10 สถานการณ์ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนนปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ0.96(ภาคผนวก ฌ) 

  2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน 

   2.5.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน เป็นแนวคิดเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องการสอบถาม 

   2.5.2 สร้างแบบสอบถามจ านวน 10 ข้อ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการ

สอบถาม และก าหนดให้คะแนนดังนี้ 

    มากที่สุด  ระดับคะแนน 5 คะแนน 

    มาก   ระดับคะแนน 4 คะแนน 

    ปานกลาง  ระดับคะแนน 3 คะแนน 

    น้อย   ระดับคะแนน 2 คะแนน 

    น้อยที่สุด  ระดับคะแนน 1 คะแนน 

   การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

   ผลจากจากการพิจารณาดัชนีความเหมาะสม ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยดัชนีความ

เหมาะสมเท่ากับ 4.02 (ภาคผนวก ฌ)จากนั้นจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างเพื่อน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้

ตรวจสอบภาษาและเนื้อหาซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดิม 

   2.5.3 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้แบบสอบถามเพ่ือให้แบบสอบถามมี

ความชัดเจนสมบูรณ์ 

 เครื่องมือการวิจัยระยะที่ 3 ขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 

  ใช้เครื่องมือการวิจัยเหมือนกับเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2 
 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลของการวิจัยประกอบด้วย 

  1. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (จากบทที่ 2) เพ่ือใช้เป็น

ความรู้พื้นฐานการวิจัยและสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพ้ืนที่การวิจัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม เลขที่80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพ้ืนที่ขยายผล คือ บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 

6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 จากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลของการวิจัยที่กล่าวมา

ข้างต้น สามารถจัดท าเป็นปฏิทินได้ดังตารางที่ 1 

 



86 
 

ตารางท่ี 1  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความ

ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

กุมภาพันธ์ 2558 

ถึง 

พฤษภาคม 2558 

2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

มิถุนายน 2558 

ถึง 

ธันวาคม2558 

3 ระยะที่ 3ศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามา

ขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 

มกราคม 2559 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1. การจัดกระท าข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลตามกระบวนการต่อไปนี้ 

   1.1 น าข้อมูลมาจัดเป็นกลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 

    1.1.1 วิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการในการใช้

พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    1.1.2 วิเคราะห์รปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผลจากการน ารูปแบบการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

    1.1.3 วิเคราะห์ผลจากการขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 
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   1.2 การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินรปูแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแปลผลตามเกณฑ์ บุญชม 

ศรีสะอาด (2553 : 40-63) ดังนี้ 

    ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00  รปูแบบการจัดการพลังงานอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด 

    ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50  รปูแบบการจัดการพลังงานอยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  รปูแบบการจัดการพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50   รปูแบบการจัดการพลังงานอยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50  รปูแบบการจัดการพลังงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   1.3 น าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลแบบตาราง 

 2. การตรวจสอบข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยวิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช. 2555 : 129) ดังต่อไปนี้ 

   2.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งที่

ต่างกันแล้วยังมีความเหมือนกันแหล่งดังกล่าวมาได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งบุคคล และแหล่งสถานที่ 

   2.2 การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological 

Triangulation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1. ร้อยละ (percentage) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 

 

100
N

f
P  

 

   เมื่อ  P แทน   ร้อยละ 
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      f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

      N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

 

N

X
X


  

 

   เมื่อ X   แทน ค่าเฉลี่ย 

     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 

 

 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106)
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   เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

     2X  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

      2X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

 

 4. ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์หรือดัชนีความเหมาะสม (IOC) 

โดยผู้เชี่ยวชาญ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 165) 

 

N

R
IOC


  



89 
 

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 

     R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 


